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Порядок денний 

Національного діалогу про водну політику в Україні 

28 листопада 2017 року 

Конференц-зал “ПРЕДСЛАВА”, “Президент Готель”, вул. Госпітальна 12, м. Київ 

Документи, що зазначені у цьому Порядку денному оприлюднені на:  

https://menr.gov.ua/timeline/Ohorona-vod.html 

 

09-00     Реєстрація учасників 

09:30     Відкриття зустрічі   

 

Вступна частина  

Національний політичний діалог у сфері управління водними ресурсами в Україні: 

реформування, напрямки розвитку - Міністерство екології та природних ресурсів України 

Привітання від Єврокомісії та Делегації ЄС у Києві 

Представлення Порядку денного та мети заходу   

 

09:45-11:30 Сесія 1: Реформи урядування у водному секторі  

Модератор: Микола Кузьо, заступник Міністра екології та природних ресурсів України з 

питань євроінтеграції 

 

Анотація. Сесія буде присвячена підходам до реформування галузі управління і контролю за 

використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів. Запрошені спікери 

запропонують підходи до реформування «водного» сектору, зокрема реформування 

Держводагентства. Увазі учасників засідання буде представлений розроблений “Н2Офісом” 

проект концепції з реформування «водної» галузі як шляхом забезпечення впровадження 

інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, так і запровадження 

базових європейських ринкових принципів у сферу надання послуг щодо здійснення 

водогосподарських функцій. Критеріальну основу зазначеної реформи складає успішність 

впровадження положень Рамкової Водної Директиви ЄС (надалі – РВД) так само як і 

можливість започаткування в водному секторі України базових засад ринкової економіки з 

питань надання послуг зі зрошення і дренажу, а також інших господарських функцій 

покладених на Держводагентство чинним законодавством. 

 

Вказані питання, за результатами підготовчого засідання діалогу, що відбулося на початку 

року, розглядатимуться у контексті та як складові майбутньої Національної Водної Стратегії. 

 

Будуть розглянуті питання щодо стану справ зі створення та започаткування роботи 

Басейнових Рад (відповідно до ст. 13 в Водного кодексу України та наказу Мінприроди № 23 

від 26.01.2017) як ключового органу управління басейнами річок України, а також розглянуті 

підходи до підготовки планів управління річковими басейнами. 

https://menr.gov.ua/timeline/Ohorona-vod.html
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Тема 1. Реформування галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та 

відтворення водних ресурсів 

 

Спікери: 

- Микола Кузьо, заступник Міністра екології та природних ресурсів України з 

питань євроінтеграції 

- Представники Світового Банку та ЄБРР 

- Ірина Овчаренко, Голова Державного агентства водних ресурсів України 

- Юрій Гусєв, Керівник проекту ЄБРР “Н2Oфіс” та команда “Н2Офісу” 

- Метью Гріффітц, Тетяна Єфімова, Організація економічного співробітництва 

та розвитку 

 

Дискусія 

 

Тема 2. Плани управління річковими басейнами 

Модератор: Володимир Білоконь, менеджер проекту зі сталого управління водним ресурсами 

Команди Підтримки Реформ Мінприроди  

 

Спікери: 

 

- Олександр Бонь, Міністерство екології та природних ресурсів  

- Олексій Ярошевич, проект ЄС “Підтримка України в апроксимації 

напрацьованого законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища” 

(APENA) 

- Філіп Сеган, проект ЄС “Водна ініціатива плюс” (EUWI+) 

- Тамара Кутонова, проект ПРООН/ГЕФ “Сприяння транскордонному 

співробітництву та інтегрованому управлінню водними ресурсами в басейні 

річки Дністер” 

 

Дискусія 

 

Документи для обговорення:  

- Презентації 

- Проект Концепції реформування галузі управління і контролю за 

використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, 

супровідні матеріали до Концепції  

- Аналітична записка  

Дії: обговорити та висловити пропозиції до документів 

11:30-11:45 Перерва на каву 

 

11:45-13:00 Сесія 2: Реформування системи моніторингу вод в Україні 

Модератор: Олексій Ярошевич, менеджер проекту “Команда Підтримки Реформ” з питань 

моніторингу 

 

Анотація. Головним об’єктом обговорення сесії є порядок здійснення моніторингу вод, 

нещодавно підготовлений Мінприроди та наданий на розгляд заінтересованих центральних 

органів виконавчої влади (надалі – ЦОВВ). Надзвичайно важливими є аспекти інституційної, 

технічної, інформаційної та кадрової спроможності суб’єктів моніторингу вод щодо 

забезпечення виконання вказаного порядку, який відповідає вимогам РВД та запроваджує 

процедуру формування відповідних програм моніторингу вод за басейновим принципом. 
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Водночас для прийняття виважених управлінських рішень з питань охорони довкілля необхідно 

забезпечити достовірність і надійність екологічних даних шляхом забезпечення відповідного 

метрологічного контролю щодо якості та точності кількісних вимірювань. Відкритими також 

залишаються питання перетворення даних на достовірну інформацію, яка ляже на стіл 

відповідальним за прийняття управлінських рішень особам. Обговорення вказаних аспектів та 

врахування досвіду європейських партнерів дозволить вийти на перспективне бачення 

запропонованих до обговорення аспектів. 

 

Спікери: 

 

- Сергій Вихрист, проект ЄС “Підтримка України в апроксимації напрацьованого 

законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища” (APENA) 

- Олеся Шевченко, проект “Open Environment” 

- Майкл Суттер, Проект ЄС “Водна Ініціатива плюс” (EUWI+) 

- Віктор Коморін, Євген Дикий, Український центр екології моря (УкрНЦЕМ), 

представник проекту ЄС/ГЕФ EMBLASS ІІ 

- Представник Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем 

(УНДІЕП) 

 

Дискусія 

• Документи для обговорення:  

- Презентації 

- Проект Постанови КМУ “Про затвердження Порядку здійснення 

державного моніторингу вод” 

- Аналітична записка 

• Дії: обговорити та висловити пропозиції до документів 

13:00-14:00 Обідня перерва  

 

14:00-15:30 Сесія 3: Питна вода та санітарія 

Модератор: Олександр Кравченко, Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 

інститут міського господарства 

 

Анотація. Відповідно до висновків останньої Короткої доповіді України щодо впровадження 

Протоколу про воду та здоров’я 2016 року, Україна розпочала перегляд національних цільових 

показників за допомогою ЄЕК ООН з урахуванням нових міжнародних політичних рамок та 

зобов’язань: Цілей сталого розвитку та Угоди про Асоціацію Україна- ЄС. Відповідно до 

Керівництва з встановлення/перегляду цільових показників та звітування по Протоколу про 

воду та здоров’я у жовтні 2017 року Україна розпочала роботу над Аналізом ситуації, що 

склалася на 2015 рік за 20 цільовими областями Згідно Статті 6.2 Протоколу про воду та 

здоров’я. Результати аналізу ситуації є основою як для перегляду цільових показників , так і 

для оновлення Плану дій з впровадження Протоколу, затвердженого у 2003 році, будуть 

представлені на сесії. 

Сесія також спрямовує свою увагу на питання доступу до безпечної і якісної питної води, 

проблеми сільського водопостачання та санітарії, впливу на них процесів дерегуляції.  

Адже станом на сьогодні спостерігаються наступні тенденції:  

- послаблення виконання державою функцій моніторингу вод, в т. ч. питної води і на 

майже повне усунення функції державного контролю / нагляду в галузі питного 

водопостачання та санітарії (мораторій на планові перевірки до 1 січня 2018 року),  

- невиконання Україною вимог Протоколу щодо налагодження та/або посилення системи 

контролю /нагляду та раннього попередження захворювань, пов’язаних з водою;  
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- відсутність державної політики щодо забезпечення якості та безпеки питної води і 

санітарії, на значне і тривале ігнорування проблем, що накопичилися в галузі доступу 

до санітарії та водовідведення, питань забруднення водних ресурсів в Україні,  

- відсутність збалансованості тарифної політики держави щодо захисту прав споживачів 

та забезпечення економічної доступності послуг водопостачання та водовідведення, 

брак належної, актуальної та повної інформації для споживача про стан якості води та 

доступні її джерела. 

Усе зазначене впливає на прийняття ефективних рішень в цій галузі, враховуючи глобальні 

політичні рамки — Цілі сталого розвитку та регіональні зобов’язання щодо євроінтеграції та 

імплементації водних Директив ЄС. 

 

Тема 1. Протокол про воду та здоров’я 

 

Спікери: 

 

- Олександр Бонь, Міністерство екології та природних ресурсів 

- Анна Цвєткова, ВЕГО “МАМА-86” 

- Роман Родина, ДУ “Центр громадського здоров`я МОЗ” 

- Олександр Кравченко, Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 

інститут міського господарства 

 

Дискусія 

Тема 2. Проблеми санітарії та очистки стічних вод 

Спікери: 

- Тетяна Медведь, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 

- Володимир Скупченко, Президент асоціацій “Питна вода України”  

- Жерліцин Іван, Голова асоціації “Укрводоканалекологія” 

 

• Документи для обговорення:  

- Проект “Базового аналізу ситуації” 

- Аналітична записка 

• Дії: обговорити та висловити пропозиції до документів 

15:30-15:45 Перерва на каву 

 

15:45-17:00 Сесія 4: Вода та сільське господарство  

Модератор: Олександр Бонь, Міністерство екології та природних ресурсів України 

 

Анотація. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. «Про 

імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони», на Мінприроди та Мінагрополітики покладено виконання низки заходів з 

імплементації Директиви Ради 91/676/ЄС від 12.12.1991 р. про захист вод від забруднення, 

спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями, 

внесеними Регламентом (ЄС) № 882/2003 (надалі - Нітратна Директива ЄС). Відповідно до 

плану імплементації Нітратної директиви, Мінприроди, Мінагрополітики, Держводагентство та 

інші ЦОВВ є відповідальними за її імплементацію. Зокрема на сьогодні існують проблеми 

взаємодії між вказаними ЦОВВ так само як і існує нагальна потреба залучення до цього 
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процесу аграрного бізнесу. Сесія спрямує свою увагу на посилення взаємодії ЦОВВ з питань 

виконання вказаної директиви та представить увазі учасників семінару матеріали, напрацьовані 

в рамках плідної співпраці Мінприроди та експертів проекту APENA. 

 

Спікери: 

- Ганна Цвєткова, ВЕГО “МАМА-86”  

- Наталія Осадча, Український Гідрометеорологічний Інститут 

-  Представники асоціації сільськогосподарських виробників 

o Асоціація свинарів України 

o Інститут водних проблем і меліорації НААН України 

• Міністерство аграрної політики, Міністерство екології та природних ресурсів 

 

Дискусія 

  

• Документи для обговорення:  

- Методика визначення зон вразливих до нітратних сполук 

- Кодекс кращої сільськогосподарської практики 

- Аналітична записка  

• Дії: обговорити та висловити пропозиції до документів 

 

17:00-17:15 Підведення підсумків та прийняття висновків діалогу щодо політики  

Mикола Кузьо, заступник Міністра екології та природних ресурсів України з питань 

євроінтеграції 

 

 


